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Welkom in ons dorp!
In dit boekje vindt u als nieuwe bewoner een overzicht van
de historie van Den Dolder en van de vele verenigingen en de
maatschappelijke organisaties. Den Dolder staat bekend als een
dorp met een sterk verenigingsleven. Ook onze maatschappelijke
organisaties zijn stevig verankerd in de dorpsgemeenschap.
Leest u dit boekje vooral als een uitnodiging om mee te doen
aan activiteiten in Den Dolder en om gebruik te maken van
voorzieningen die er zijn voor u en uw kinderen.
Deze uitgave is een initiatief van Belangenvereniging Den Dolder
in samenwerking met Wijkteam Den Dolder.
Wij wensen u een prettige kennismaking.
Jan Scherphuis, Belangenvereniging Den Dolder
Ritish Debisarun, Wijkteam Den Dolder
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Mooi en jong

Den Dolder

Den Dolder is mooi en jong
Den Dolder staat nog niet zo lang op de kaart. Wie
een eeuw geleden zou rondkijken in het gebied waar
nu Den Dolder ligt, zou alleen maar stuifduinen en
heidegrond zien. En een spoorlijn die dwars over
de heide loopt. Die spoorlijn is heel belangrijk
geweest voor het ontstaan van het dorp. Eerst was
er stopplaats Dolderseweg: je kon er dus in - en
uitstappen. Ook was er een tol aan de Dolderseweg.
Dat was in het begin alles.
Station Den Dolder
De spoorlijn Utrecht Amersfoort Zwolle werd officieel geopend
op 4 juli 1863.Voor het drukker wordende treinverkeer kwam er
in 1892 dubbel spoor en in 1895 werd de halteplaats ´Doldersche
weg’ voorzien van een perron, zijnde een aarden wal. Het betrof
een ‘stopplaats op verzoek’. Passagiers die bij Doldersche weg
wilden uitstappen, moesten dit van te voren aan de conducteur
melden. Bij de stopplaats kwam een laad- en losplaats in verband
met de aanleg van de lijn naar Baarn die in juni 1898 in gebruik
werd genomen. Vanaf 1905 heette de stopplaats ‘halte’ en vanaf
1912 ‘station’. In 1914 kwam er een echt stationsgebouw op het
middenperron.
Zeepfabriek De Duif
De Duitse immigrant Christopf Pleines (1857-1936) bezat een
zeepfabriek in Amersfoort. Daar was in januari 1902 brand
uitgebroken en hij mocht in Amersfoort niet herbouwen. Daarom
zocht hij een andere plaats, goed bereikbaar per spoor voor zijn
personeel uit Amersfoort en goed bereikbaar voor de aanvoer
van de grondstoffen vet, olie en loog en voor de afvoer van zijn
producten zeeppoeder en harde en zachte zeep. Het werd een
stuk grond naast de spoorlijn tussen Amersfoort en Utrecht. De
personeelsleden konden reizen naar de halte ‘Doldersche weg’.
Een speciale aftakking van de spoorlijn naar de nieuwe fabriek
was voor de Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij geen
probleem. Nog in 1902 startte de fabriek met de productie.
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Eerste voorzieningen
Fabriekseigenaar Pleines liet niet alleen een fabriek bouwen. Hij
zorgde ook voor woningen en andere voorzieningen. Naast de
fabriek kwamen vier huizen te staan voor opzichters en een
eindje verderop werden een villa voor hemzelf, een boerderij en
zes dubbele huizen voor arbeiders met hun gezinnen gebouwd.
Ook zorgde hij ervoor dat de kinderen naar school konden (eerst
met de trein naar Soestdijk, vanaf 1906 in een eigen school aan
de Dolderseweg). In die tijd liet Pleines ook een begraafplaats
aanleggen, het Stille Hofje.
De Willem Arntsz Hoeve
De Fundatiebrief (stichtingsbrief) van de Willem Arntsz Stichting
in Utrecht dateert al van 1461. Het gasthuis dat toen ontstond
bestond uit zes ‘dolhuis kameren’. De voorwaarden waaraan
een patiënt moest voldoen om opgenomen te kunnen worden
waren: volslagen dolheid, armlastig, ingezetene van Utrecht of al
drie jaar in die stad woonachtig. Lang was er alleen de vestiging
in Utrecht (Agnietenstraat), maar in 1905 werd grond gekocht
ten behoeve van de toekomstige “Willem Arntsz-Hoeve” uit de
overtuiging dat “een meer doeltreffende genezing van de lijders
van krankzinnigheid gevonden kon worden door een verpleging
te midden van de schoonheid en de rust der vrije natuur”. In
1906 werd begonnen met de bouw van de boerderij aan de
Boerderijlaan.Voor de totaliteit van de te bouwen paviljoens werd
architect Poggenbeek uit Amsterdam aangesteld. Reeds in 1911
stonden op het terrein een Hoofdgebouw, een Gehoorzaal, een
Bedrijfsgebouw en een tiental paviljoens.
De naam Den Dolder
Door al deze nieuwe activiteiten werd het steeds drukker op de
hei bij de Dolderseweg. De halte Dolderseweg werd te klein. De
spoorwegen besloten dat er een station zou worden gebouwd.
Maar hoe moest het station heten? Er was officieel nog geen
plaats om het station naar te vernoemen. De spoorwegen vroegen
advies aan de gemeente Zeist, waar het gebied bij hoorde. Op 1
februari 1912 besloot de gemeenteraad van Zeist dat het station
Den Dolder zou heten. Dolder betekent laagte.Vanaf dat moment
bestaat het dorp Den Dolder officieel. Overigens had Christoph
Pleines liever een andere naam gezien: Duivenhorst. Hoewel hij

zelf in de gemeenteraad zat, kon hij de meerderheid niet aan zijn
kant krijgen.

bijna allemaal koopwoningen. De Openbare Lagere School
verhuisde in 1960 naar de Hermelijnlaan.

Den Dolder aan het einde van de jaren ‘30
In de loop van veertig jaar was de situatie bij de ‘halteplaats
Dolderscheweg’, midden op de hei gelegen, dus behoorlijk
veranderd. De kale hei had plaats gemaakt voor huizen (met
grote tuinen!) en bomen. Er was een klein dorp ontstaan en de
bewoners waren er trots op dat zij “temidden van de fraaie natuur”
woonden. De zeepfabriek van Pleines stond er toen nog steeds,
al had Pleines zijn fabriek in 1918 verkocht aan wat later Unilever
is geworden. De Willem Arntsz Hoeve was bijna een dorpje op
zich, met bedrijfjes, woningen en eigen verenigingsactiviteiten
voor de patiënten en de personeelsleden. Daarnaast hadden
zich andere, kleinere bedrijven gevestigd. Er was een uitgebreide
middenstand ontstaan. Men probeerde toeristen te trekken. Het
verenigingsleven bloeide. Ook was er een muziekkorps, Excelsior
geheten. Op de hoek van de Dolderseweg en de Pleineslaan,
waar later de Maria Christina Kerk is gebouwd, stond een houten
muziektent waar regelmatig een concert werd gegeven.

Verenigingsleven
Den Dolder was en is een dorp met veel verenigingen. Sommige
verenigingen bestonden al voor de Tweede Wereldoorlog, zoals
het muziekkorps, middenstandsvereniging en de Oranjevereniging.
Ook op de Willem Arntsz Hoeve bestonden veel verenigingen,
waaraan dorpsbewoners deelnamen. In 1948 werd de Dolderse
sportclub DOSC opgericht. Naast de muziekvereniging Dr.
Engelhard en omnivereniging DOSC waren er bijvoorbeeld in de
vijftiger jaren ook twee schaakclubs en een andere voetbalclub,
de Dolderse Boys, actief. Inmiddels bestaan deze niet meer. Voor
kinderen was de speeltuinvereniging belangrijk. Op het terrein
van het voormalige dorpscentrum De Delta, was vanaf 1951
een speeltuin, die bekend was in heel Nederland. Later (vanaf
1970) zijn er jeugdclubs ontstaan, waarvan Faisca en De Bunker
de bekendste waren. Anno 2011 organiseert DJOIN allerlei
activiteiten voor de jeugd van Den Dolder. Actief tot op de dag
van vandaag zijn verder de toneelvereniging Onder Ons en de
Historische Vereniging Den Dolder.

Uitbreiding in het noorden van het dorp
In het begin van de jaren ‘50 was de woningnood in Nederland
groot. Veel jonge gezinnen woonden in huis bij hun ouders.
Overal werden plannen gemaakt om nieuwe huizen te bouwen.
Zo ook in Den Dolder. Eerst werden er (eind 1949) huizen aan
de Willem Arntszlaan gebouwd, zogenaamde “duplex woningen”.
Dit betekent dat ieder huis bestaat uit een beneden- en een
bovenwoning. Aansluitend werden nieuwe straten aangelegd op
de akkers bij de boerderij Nieuw Transvaal. Die boerderij had
Pleines gebouwd, toen zijn fabriek naar de hei verhuisde. In die
tijd werden de Dr. J.C. Boswijklaan, Johan Wierlaan, Maria van
Vulpenlaan, Dr. Stärckelaan, Dr. Engelhardlaan en de Johannes van
Duurenlaan aangelegd en werden er huizenblokken gebouwd.
Uitbreiding in het zuiden van het dorp
Aan het eind van de jaren ‘50 werd er ook aan de zuidkant van de
spoorlijn flink gebouwd. De eerste uitbreiding vond plaats aan de
Paduaweg: er kwamen huizen langs het spoor. De Eekhoornlaan,
Hermelijnlaan en Hezer Enghweg werden aangelegd en bebouwd,
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Atelier

Peuterspeelzaal

De amateurkunst schildervereniging Atelier Den Dolder is
gevestigd in jongerencentrum De Kameel. Daar werken de leden
in een enorme ruimte met veel daglicht, waar ze direct naar
buiten kunnen om te schilderen. Perfect! De koffie- en theepauze
houden we in de gezellige middenzaal, waar de jeugd ook zijn
vertier vindt. Heb je interesse bel dan met Loes 0614211084 of
mail: loes55@casema.nl.

Peuterspeelzaal ‘t Locomotiefje bevindt zich in de Brede School
van Den Dolder. Zo is de overgang van peuterspeelzaal naar
de basisschool voor uw kind maar een kleine stap. Er worden
naast de normale activiteiten ook bijzondere activiteiten gedaan.
Bijvoorbeeld twee blokken van zes weken peuterdans, door een
professionele danslerares. Of muzieklessen die passen bij het jonge
kind. De peuterspeelzaal wordt geleid door één vaste leidster en
verschillende stagiaires.

Den Dolder

Wil je eerst even een kijkje komen nemen, dit kan op
donderdagmiddag vanaf 14.45 uur of maandagavond vanaf 19.30
uur.
Adres: Dolderseweg 167A, Den Dolder.

Schildervereniging
in een enorme ruimte
met veel daglicht...

perfect!
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‘t Locomotiefje

Voor openingstijden en andere inlichtingen kunt u gerust binnen
lopen in het gebouw van de Brede School. Wij zijn elke dag
aanwezig tot 12.00 uur. Of bel ons op 06-14648058 of 030
2258663, vraag naar Monique Bakema.

Belangenvereniging

Den Dolder
Den Dolder heeft in 2011 zo’n 4.000 inwoners. Doel van
de Belangenvereniging Den Dolder is kort samengevat: het
behartigen van gemeenschappelijke en samenhangende belangen
van (individuele) bewoners, groepsbelangen en dorpsbelangen in
Den Dolder.
De vereniging wil bovendien één spreekbuis en aanspreekpunt
zijn, alsmede coördinerend optreden naar de gemeenteraad en
het college van B&W van de gemeente Zeist.
Een belangrijke opgave van de Belangenvereniging is het informeren
van de Dolderse inwoners over alle toekomstige ontwikkelingen
in ons dorp. De volledige tekst van de doelstellingen vindt u terug
in de statuten, die zijn te lezen op de website van de vereniging.
Op deze site www.dendolder.net vind u ook regelmatig actuele
informatie over belangrijke ontwikkelingen in ons dorp en over
de vele onderwerpen waarover wij in gesprek zijn met het
gemeentebestuur van Zeist. De Commissie Natuur en Milieu van
onze vereniging richt zich speciaal op waardering voor en behoud
van het groen in en rondom ons dorp, en op duurzaamheid en
ecologisch besef in het algemeen.

Het behartigen,
van gemeenschappelijke
en samenhangende belangen
van (individuele) bewoners,

groepsbelangen
en dorpsbelangen in Den Dolder.

Via de site kunt u zich opgeven als lid. Steun aan de
Belangenvereniging en vooral ook actieve burgerparticipatie is
van groot belang voor ons dorp.
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Brede School

De Schilden

Een Brede School… wat is dat?
In een brede school werken basisscholen samen met verschillende
instellingen in de wijk om de kinderen in hun eigen leef- en
leeromgeving betere kansen te bieden. Met als doel dat kinderen
zich kunnen ontwikkelen en volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij. Vaak werken de scholen samen met organisaties
op het gebied van gezondheid, sport, opvang, welzijn, kunst &
cultuur.
Niet iedere brede school is hetzelfde. Met elkaar maken de
scholen en de organisaties keuzes waar ze samen aan willen
werken. Ze kunnen zich bijvoorbeeld richten op: specifieke
achterstanden in de ontwikkeling of de schoolprestaties van een
kind, de leefomgeving en het leefklimaat, het voorzieningenaanbod
in de wijk of de wensen en behoeften van kinderen (en ouders)
aan extra ondersteuning of activiteiten.
Het kind staat altijd centraal. Daarbij wil de brede school ook
ondersteunend zijn aan ouders/verzorgers, omdat zij een
belangrijke (zo niet de belangrijkste) rol vervullen in een positieve
ontwikkeling van het kind.
De Schilden is de brede school in Den Dolder. Hierin werken
de basisscholen De Kameleon en de Openbare Montessori
School, kinderopvang KMN Kind & Co en welzijnsorganisatie
MeanderOmnium samen. Zij hebben met elkaar afgesproken dat
zij de kinderen in Den Dolder:
- goede ontwikkelingskansen willen bieden door het ontwikkelen
van persoonlijke, cognitieve, creatieve, sportieve en sociale
competenties bij kinderen;
- de sociale cohesie in het dorp willen versterken.
Op De Schilden wordt gewerkt aan een positief klimaat,doorgaande
leerlijnen, een aantrekkelijk naschools activiteitenaanbod waar
kinderen ook spelenderwijs kunnen ontdekken, leren en elkaar
kunnen ontmoeten. Voor de uitvoering en begeleiding van deze
activiteiten maken de brede scholen dankbaar gebruik van de
kennis, kunde en begeleiding van vakkrachten en vrijwilligers van
verschillende verenigingen en organisaties uit Zeist op het gebied
van sport, muziek, kunst en cultuur.
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Wilt u meer informatie, neem dan contact op met coördinator
van Brede School De Schilden: Wendy Bosma, p/a Wijkcentrum
’t Hollebloc, De Clomp 33-04, 3704 KB Zeist, tel: 030-6976733,
06-12822637, e-mail: w.bosma@meanderomnium.nl, werkdagen:
maandag, dinsdag, donderdag.

ontwikkelen
gezondheid
sport
welzijn
kunst &
cultuur.

Katholieke basisschool

de Kameleon
De Kameleon is een groeiende open katholieke school:
- gericht op gestructureerd en doelgericht onderwijs,
- gekoppeld aan ruimte en differentiatie,
- waarbij in de groep gewerkt wordt in niveaus
- met doorlopende leerlijnen,
- met duidelijke begeleiding,
- met aandacht voor de ontwikkeling van en naar een
zelfstandige werkhouding.
De Kameleon is gevestigd in brede school De Schilden, waar
we o.a. samenwerken met de peuterspeelzaal en buitenschoolse
opvang en waar de kinderen gebruik kunnen maken van een
aanbod aan naschoolse activiteiten.
De school telt zo’n 190 kinderen, verdeeld over 9 enkele en
combinatie-groepen. Het team bestaat uit 17 leerkrachten, een
intern begeleider en directie. De onderbouwcoördinator voor
groep 1 t/m 4, de bovenbouwcoördinator voor groep 5 t/m/ 8 en
een ICT-coördinator ondersteunen team en management.
Op onze school zitten veelal kinderen uit Den Dolder, maar ook
uit omliggende plaatsen.
Door de groei van de school is tijdig aanmelden wenselijk.
Optimale ontplooiing van ieder kind naar eigen mogelijkheden
staat voorop, op cognitief, creatief, sportief en sociaal gebied.
Dit betekent:
- dat er rekening wordt gehouden met kinderen die extra hulp
nodig hebben,
- dat kinderen die extra uitdaging nodig hebben, worden
gestimuleerd,
- dat kinderen leren, (samen)werken en ontdekken, bouwend op
een leerkracht die hen daarbij stuurt en begeleidt.

Gestructureerd en doelgericht
ruimte en differentiatie,
waarbij in de groep gewerkt wordt
in niveaus
met doorlopende leerlijnen,
met duidelijke

begeleiding

Ons uitgebreide leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat we de
ontwikkeling van ieder kind goed in de gaten kunnen houden.
Voor informatie en contactgegevens: www.kameleondendolder.nl
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De openbare

Montessorischool

De openbare school van Den Dolder heet jullie van harte welkom!
Wij maken graag kennis en stellen ons voor.
De school is een eigentijdse Montessorischool. Aan de hand van
concrete leerdoelen en eindresultaten bieden wij de kinderen
een omgeving, waar het ontwikkelen van zelfbewustzijn en
betrokkenheid belangrijke pijlers zijn. De Openbare Montessori
School (OMS) is een omgeving waar een enthousiast team van
leraren en ouders nauw betrokken zijn. We leren kinderen een
juiste leerhouding ontwikkelen, die bovendien goed aansluit op
het middelbare onderwijs en die hen nieuwsgierig laat zijn naar
de wereld om hen heen. We maken hierbij gebruik van specifieke
Montessori-materialen, maar ook van reguliere methodes.
Aangevuld met een cultuurprofiel met aandacht voor muziek,
theater en maatschappelijk verantwoorde projecten. Een leerling
die OMS verlaat heeft uitstekende studievaardigheden en een
stevige basis voor de toekomst.
Bovendien is de school een leuke gemeenschap en aangezien u
als ouder ook acht jaar mee op school zit, is het onze ervaring
dat het belangrijk is je thuis te voelen. Naast schoolactiviteiten
(waaronder kerstdiner, paasbrunch, sportdag, schoolreisjes)
organiseren we leuke extra activiteiten als een barbecue, eindfeest
en een kinderdisco. Kennismaken? Kom in december naar onze
kerstmarkt. Of bezoek op een zaterdag in maart onze jaarlijkse
open dag. U bent van harte welkom! Leerlingen en ouders
ontvangen u graag en zo krijgt u de beste indruk van onze school.
Ook kunt u apart een afspraak maken.
Voor informatie en contactgegevens:
www.montessoridendolder.rijnheuvelland.nl
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Aandacht voor Muziek,

theater
en maatschappelijk verantwoorde

projecten.
U bent van harte welkom!

Jongerenactivteiten

DJOIN
De oorsprong van Stichting DJOIN begint op 9 september
2002, toen een aantal jongeren en ouders zich verzamelden om
eens te praten over wat de jongeren zoal bezig houdt, wat ze
missen en wat ze graag zouden willen doen in hun dorp. Tijdens
die bijeenkomst werd duidelijk dat de jongeren niet alleen grote
behoefte hadden aan buitenspeelvoorzieningen, maar ook aan een
vaste warme stek waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Naar aanleiding van het verlanglijstje van de jeugd hebben wij
inmiddels al een aantal dingen gerealiseerd. Zo is er een voetbalkooi
geplaatst aan de Andreas Foxlaan. We organiseren een disco voor
jongeren vanaf 9 jaar. Deze discoavonden gaan regelmatig over
een bepaald thema zoals Valentijn, Halloween of Carnaval. Ook
hebben wij al eens een outdoor adventure/nachtelijke dropping
en kanotocht gehouden voor de oudere jeugd. Inmiddels hebben
wij samen met het jongerenwerk van MeanderOmnium de
beschikking over een eigen jongerencentrum, de Kameel
(zie blz. 14)
Kijk voor ons activiteitenprogramma op onze website:
www.djoin.nl.

Voetbalkooi
Discoavonden
Themafeesten
Kanotocht
Dropping
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Sport bij

DOSC

Voor sport kunt u bij D.O.S.C. terecht (spreek uit als: dos see).
Aan het einde van de Willem Arntszlaan ligt ons schitterende
sportcomplex. Maar liefst negen takken van sport worden
hier beoefend. Meer dan 1400 leden maken gebruik van de
voetbalvelden, de sporthal, de jeu de boules-hal en het paviljoen.
De leeftijden van onze leden liggen tussen de 2 en 87 jaar.
Op vrijwel elke dag van de week zijn er sportactiviteiten.
Alleen voor de jeugdleden van de afdeling Voetbal bestaat een
wachtlijst. Dat is gelukkig niet het geval bij Volleybal, Gymnastiek,
Tafeltennis, Badminton en Schaken. Hier kunnen zowel jeugd- als
seniorleden direct aan de slag. Darts, Jeu de Boules en Klaverjas
verwelkomen graag nieuwe seniorleden. Bij alle takken van sport
wordt zowel recreatief als in competitieverband gesport. De
afdeling Gymnastiek bestaat uit meerdere onderdelen: ouder/
peutergym, kleuter/jeugdgym, body/conditiegym, Pilates, galm en
fitness.
Voor uitgebreide informatie of contactgegevens kunt u terecht op
onze website: www.dosc.nl
Tot ziens bij D.O.S.C. , Sophia Broerse.

Volleybal
Jeu de boules
Tafeltennisen
Darts
Gymnastiek

Historische vereniging
Den Dolder
Wij heten u als Historische Vereniging van harte welkom in ons
dorp. Wij hopen dat u met veel plezier woont in uw nieuwe
woning in Den Dolder. Den Dolder is nog maar een jong dorp:
in 2012 bestaat het 100 jaar. U begrijpt dat we dat gaan vieren!
De Historische Vereniging Den Dolder is in 1997 opgericht
om de kennis en belangstelling van de geschiedenis van Den
Dolder te bevorderen. Wij willen u dus graag laten delen in onze
(historische) kennis over Den Dolder. Ook hebben wij als doel te
waken over het culturele erfgoed van Den Dolder; we bewaren
historische documenten en objecten en bewaken zoveel mogelijk
de objecten die naar onze mening historische waarde hebben.
U begrijpt dat wij u veel kunnen vertellen over uw nieuwe
omgeving. Neemt u eens een kijkje op onze website:
www.historischeverenigingdendolder.nl

Den Dolder is nog maar een jong dorp:
in 2012 bestaat het 100 jaar.
U begrijpt dat we dat gaan

vieren!

Eenmaal per jaar houden wij een tentoonstelling over een historisch
thema; die tentoonstellingen worden altijd flink bezocht.
Driemaal per jaar geven wij een kroniek uit met wetenswaardigheden
over Den Dolder. Als lid van de vereniging ontvangt u dat blad
thuis. Wilt u lid worden en de Dolderse Kroniek ontvangen? U
kunt zich aanmelden via de website of contact opnemen met
onze secretaris, Dick van Lier, vialier@tiscali.nl
Als u eerst globaal kennis wilt nemen van de geschiedenis van
Den Dolder, kunt u kosteloos een exemplaar van de Dolderse
Gids opvragen. Het is een jubileumuitgave van onze vereniging
met leuke artikelen en advertenties door de jaren heen. Ook dat
kan via onze secretaris, vialier@tiscali.nl
Met vriendelijke groet, Historische Vereniging,
Petra Koek, voorzitter
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Jongerencentrum

de Kameel

Toen een paar jaar geleden bekend werd dat basisschool De
Kameleon ondergebracht zou worden in de Brede School en
het pand aan de Dolderseweg 167a leeg zou komen te staan,
nam DJOIN het initiatief om van het pand een Jongerencentrum
te maken. Dit is uiteindelijk gelukt in samenwerking met de
plaatselijke welzijnsstichting MeanderOmnium.
Het jongerencentrum draait inmiddels op volle toeren. De
Kameel heeft op maandag-, dinsdag- donderdag en zondag inloop
voor de Dolderse jongeren vanaf 12 jaar. Op de woensdag en
vrijdagmiddag is er ook een inloop voor jongeren vanaf 10
jaar. De bezoekers kunnen gebruik maken van alles wat het
Jongerencentrum te bieden heeft. Zo zitten er regelmatig jongeren
te gamen, te poolen of te tafeltennissen. Tijdens een inloop is er
altijd een jongerenwerker aanwezig. Deze jongerenwerkers staan
altijd klaar voor de jeugd en zijn daar ook voor opgeleid. Verder
zijn er natuurlijk een hele hoop andere activiteiten die vanuit De
Kameel worden aangeboden zoals, paintball, lasergamen, pretpark
bezoek, bowlen, bioscoopfilm etc.
Wil je informatie over een activiteit of wil je je bijvoorbeeld
aanmelden, kijk dan op www.jcdekameel.nl. Hopelijk zien wij je
snel op een van onze geplande activiteiten of gewoon tijdens een
inloop!

14

Gamen
Poolen
Tafeltennisen
Paintball
Lasergamen

Kunst en multimedia

Loods 21

Loods21 geeft ruimte aan creaties op meerdere artistieke
vlakken. Atelier Loods21 is een initiatief van John Panders en
Gera Hoogland.
ATELIER - 1x in de maand THEMA-atelier- video- en geluidstudio exposities en verhuur atelier- beelden en sculpturen voor binnen
en buiten op maat - onder begeleiding beelden en schilderijen
maken voor gelegenheden of als activiteit met kinderen, vrienden,
familie en bedrijven.
Meer informatie:
Tel. 06-17397611 of www.loods21.nl.
Adres: Pleineslaan 21.

Kerk

Maria Christina Kerk

Het karakteristieke kerkgebouw van de Protestantse Gemeente
Den Dolder is in 1953 in gebruik genomen. Het is genoemd
naar de jongste dochter van de toenmalige koningin Juliana. Het
gebouw wordt gebruikt voor kerkdiensten en voor culturele
bijeenkomsten. Bijzonder aan deze kerk, de bijbehorende zaal en
de openbare stiltetuin zijn de architectuur van C. Schaling en de
decoraties. Aan de buitenkant van de kerk kunt u de glas-in-lood
ramen zien met beeltenissen van profeten en apostelen, ontworpen
door Berend Hendriks. Het in 2004 vernieuwde interieur bestaat
uit een open ruimte met daarin verschillende liturgische objecten.
Het orgel is gebouwd door Vierdag in Enschede. De stiltetuin
met planten is in 2007 in gebruik genomen. De stiltetuin heeft de
grondvorm van een kruis en ligt tussen de kerk en de zaal.
Maria Christina Kerk, Dolderseweg 123.
Rein van Dijk (scriba@arvandijk.demon.nl) tel 030-2281589

kerkdiensten en
culturele bijeenkomsten
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Muziekvereniging

Dr. Engelhard

Hartelijk welkom in Den Dolder, wij hopen dat u zich snel in ons
dorp thuis voelt. U zult merken dat activiteiten als Sinterklaas,
Koninginnedag en Dodenherdenking in ons dorp muzikaal
ondersteund worden door onze muziekvereniging. Gelukkig maar,
want anders wordt het snel een schrale en kille bedoening. Maar
deze ‘standaardoptredens’ vormen slechts een klein onderdeel
van wat onze vereniging doet.
Wij zijn in eerste instantie een gezellige vereniging, waar
samen muziek maken op amateurniveau voorop staat. Wij
hebben een orkest in fanfare-bezetting, dat bestaat uit koperen
blaasinstrumenten, saxofoons en slagwerk. Het basisinstrument
is de bugel. Het repertoire omvat klassieke muziek, lichte
muziek, filmmuziek en moderne muziek. Ook arrangementen van
popmuziek komen regelmatig aan bod.
Veel aandacht gaat bij ons naar opleiding en samenspel in
het leerlingenorkest ‘De Bengels’. Wij hebben vier op het
conservatorium geschoolde docenten in dienst, die in Den
Dolder de lessen verzorgen. Vanaf een bepaald basisniveau
stromen de leerlingen in bij ons leerlingenorkest. Hier leren zij
samenspelen onder leiding van een dirigent. Voor onze leerlingen
is dat een belangrijke stap, omdat ze nu voor het eerst kunnen
ervaren hoeveel leuker het is om samen muziek te maken.
Op voorspeelmiddagen kunnen de leerlingen laten zien welke
vorderingen ze maken. Overigens zijn leerlingen bij ons niet
alleen kinderen. Ook hebben wij een aantal volwassenen die op
les zitten.

Tenslotte willen we nog onder de aandacht brengen dat we een
vereniging zijn. Natuurlijk staat bij ons de muziek altijd centraal
maar daaromheen organiseren we ook allerlei leuke activiteiten
die de onderlinge band versterkt. Meer weten, meespelen of
een keer komen luisteren? Op www.mv-engelhard.nl vindt u alle
informatie.
Wij hopen u snel te ontmoeten bij onze vereniging of tussen het
publiek.
Muziekvereniging Dr. Engelhard

Muziektheater

Toneelvereniging

‘Tamar’

Onder Ons

Kunst raakt je in je hart én in je hoofd. Tamar Muziektheater
is een muziektheatergezelschap. De doelstelling van Tamar
MuziekTheater is hoogwaardig muziektheater toegankelijk
maken voor iedereen, om hart en hoofd van velen te raken. Het
gezelschap van artistiek leider Anita van Soest maakt al sinds zijn
ontstaan producties die het publiek beweegt, maar ook aan het
denken zet. Daarbij is de insteek altijd dezelfde: voorstellingen
met als basis een mixture van muziek en theater.

Toneelvereniging Onder Ons werd al in 1927 opgericht en
bestond tot 1964. Omdat er in die tijd toneelvoorstellingen op
de televisie kwamen, hield de toneelvereniging op te bestaan.
In 1988 is de toneelvereniging opnieuw opgericht. De televisie
bracht steeds meer ellende en mensen wilden gewoon weer een
avondje lachen en gezellig uitgaan. Dit is tot op heden ook het doel
van de vereniging gebleven. Vandaar ook dat er altijd blijspelen,
komedies en kluchten worden gespeeld. De vereniging bestaat
uit zes mannen en zes vrouwen van verschillende leeftijden. Er is
twee keer per jaar een voorstelling. Wij zijn altijd op zoek naar
spelende leden of mensen die op de achtergrond een rol willen
spelen binnen onze vereniging.

Anita van Soest is geboren in 1964. Nadat zij haar studie afrondde
op het Sweelinck Conservatorium Amsterdam, speelde zij acht
jaar lang trompet bij Orkest De Volharding en volgde later onder
meer een opleiding spel en regie aan de Theaterschool Amsterdam.
Het werkterrein van Tamar is breed en multidisciplinair.Van Soest
maakt muziektheatervoorstellingen voor kinderen, jongeren en
volwassenen.Tamar Muziektheater werkt als een projectorganisatie
met wisselende, maar vaak terugkerende acteurs en muzikanten.
Tamar streeft naar toegankelijkheid in haar voorstellingen zonder
afbreuk te doen aan de muzikale of theatrale kwaliteit. Zakelijk
leider is Jos Schuring.
Contact: www.tamarmuziektheater.nl,
Anita van Soest, tel. 030 - 228 34 85

Voor meer informatie surft u naar: www.onderons-dendolder.nl.

Avondje lachen en
gezellig uitgaan!

In maart 2010 is een groep kinderen bij ons gestart met
een slagwerkgroep. Tot de zomervakantie hebben zij elke
donderdagmiddag één uur samen getrommeld op voornamelijk
Afrikaanse trommels: o.a. doundoun, adjare en djembé. De cursus
werd afgesloten met een klein optreden voor de zomervakantie
waarbij zij hebben laten zien wat ze hebben geleerd. Na de
zomervakantie hebben de lessen voor de slagwerkgroep een
vervolg gekregen. De groep is nu in tweeën gesplitst, ingedeeld
naar leeftijd. Iedere groep heeft een half uur les. Naast het halve
uur samen trommelen, hebben de kinderen nu ook 1 x per week
individueel les. Zo’n les duurt 20 minuten.
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Pelita,
steunpunt voor ouderen
Pelita is het wijksteunpunt voor ouderen in Den Dolder en
omstreken.
U kunt bij Pelita terecht voor informatie en advies omtrent
thuiszorg, alarmering, maaltijdvoorziening, vervoer, huisvesting.
Ook als u zomaar eens wilt praten, bent u van harte welkom. Op
verzoek komen wij ook bij u thuis.
Onze vrijwilligers bieden hulp aan ouderen. Het kan gaan om
(samen) boodschappen doen, vervoer, kleine karweitjes in en om
het huis. Heeft u hulp nodig, of wilt u hulp bieden; bel even naar
Pelita of kom langs.
Activiteiten in Pelita
De activiteitencommissie van Pelita organiseert regelmatig
(eenmalige) activiteiten, zoals bijvoorbeeld: dialezingen, bingo,
modeshow, kerstviering, uitstapjes, video’s kijken. Deze activiteiten
worden aangekondigd in de Nieuwsbrief van Pelita, die maandelijks
verschijnt. Hierin vindt u ook elke maand het menu van de open
eettafel. Als u dat wilt kunt u desgewenst de Nieuwsbrief van
Pelita thuis ontvangen.
Onze activiteiten: computercursus voor beginners, internet,
computercursus, digitale fotobewerking, workshop zandschilderen,
creatief aquarelleren, yoga (2 groepen), klaverjassen, gymnastiek
(2 groepen), koersbal, levensverhalen schrijven, bridge.
Vaste activiteiten in Pelita
Open inloop/rummikub
(dinsdag van 14.00 - 16.00 uur)
Spreekuur Wijkteam Den Dolder
(donderdag van 9.30-10.30 uur)
Fietstocht in doorfietstempo
(iedere 1e donderdag van de maand, vertrek 10.00 uur)
Fietstocht in rustig tempo
(iedere 3e donderdag van de maand, vertrek 10.00 uur)
Open eettafel (iedere 2e en 4e donderdag van de maand,
aanvang 12.00 uur, € 6,-)
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Open inloop, rummikub/klaverjassen
(iedere donderdag van 14.00-16.00 uur)
Open inloop met aansluitend maaltijd
(iedere 1e zondag van de maand,
koffie/thee vanaf 14.00 uur, maaltijd 17.00 uur).
Kom eens langs, er is vast iets voor u bij!
Openingstijden:
maandag tot en met donderdag van 9.30–15.30 uur,
vrijdag van 9.00–13.00 uur, tel. 030-2250258.
Wanneer u meer informatie wilt of u wilt zich aanmelden voor
één van de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met:
Tineke Eelkema, tel. 030-2250258 aanwezig van 9.30 - 13.30 uur,
email: pelita@meanderomnium.nl.
Wijksteunpunt Pelita, Dr. Ramaerlaan 2, 3734 EB Den Dolder.

Protestants Christelijke

Ouderen Bond
Onder het motto ‘Gelukkig ouder worden’ organiseert de afdeling
Den Dolder van de P.C.O.B. verschillende sociale, culturele en
educatieve bijeenkomsten en excursies voor ouderen (55+).
Gezelligheid, saamhorigheid en oog voor elkaar zijn elementen
die bij ons hoog in het vaandel staan. Zo hebben wij enkele malen
per jaar themamiddagen, waarbij we luisteren naar sprekers, die
door woord (en meestal ook beeld) ons deelgenoot maken van
boeiende en interessante ervaringen. Met Pasen en Kerst staan
we stil bij hoogtepunten van het kerkelijk jaar.
Twee maal per jaar hebben we een dagexcursie per bus naar
plaatsen in de omgeving. Het is verassend te merken, dat er
dichtbij zoveel te zien en te beleven is waar we nauwelijks weet
van hadden. Meestal genieten we bij de themamiddagen en
tijdens de excursies van een heerlijke warme maaltijd, waarbij
het altijd gezellig is. Maar we beleven en genieten niet alleen
veel, we ontvangen ook het nodige. Maandelijks een blad met
de nodige interessante artikelen en informatie over activiteiten
op landelijk gebied, zoals cursussen, reductiemogelijkheden voor
b.v. ziektekostenverzekering, rijbewijskeuring en nog veel meer.
Met dit blad ontvangt u ook een plaatselijke Nieuwsbrief met
informatie over wat er gaande is op regionaal en gemeentelijk
niveau. Veel van wat belangrijk is voor ouderen wordt namelijk
op gemeentelijk niveau geregeld en door de samenwerkende
ouderbonden ingebracht en besproken.

‘Gelukkig
ouder worden’
Sociale, culturele en educatieve
bijeenkomsten en excursies
voor ouderen.

Van groot belang in de Dolderse situatie is nog het dienstencentrum
Pelita, waar veel nuttige adviezen voor ouderen gegeven worden
en activiteiten plaatsvinden (zie hierboven), die op andere plaatsen
door de ouderenbonden zelf belegd worden.
Onze afdeling met ruim 70 leden uit Den Dolder, Bosch en
Duin en Huis ter Heide mag zich verheugen in een enthousiaste
belangstelling. Hier in Den Dolder zijn wij de enige ouderenbond
met een eigen afdeling. Kom eens bij ons kijken of luisteren.
Ook wie geen lid is, is hartelijk welkom. Wij sturen u graag ons
jaarprogramma toe.
Contactadres: Piet Bikker, 030-2280023/06-51568480.
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Prinses Máxima

Manege

De Prinses Máxima manege is een hippisch therapeutisch centrum,
waar met name mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking kunnen genieten van diverse vormen van paardensport:
paardrijden, mennen, huifbed rijden, hippotherapie en logopedie.
Ook valide ruiters zijn welkom. Het uitgangspunt is dat naast het
deelnemen aan lessen ook sprake is van inbreng ter ondersteuning
van de stichting. Op de manege speelt vrijwillige inzet een
belangrijke rol zowel voor het begeleiden van gehandicapte
ruiters tijdens de les als voor het verzorgen van paarden en
stallen, het verrichten van organisatorische taken of het besturen
van de stichting. De manege is schitterend gelegen aan de rand
van de bossen op het terrein van zorginstelling Reinaerde, locatie
Dennendal aan de Dolderseweg 170 in Den Dolder
Nadere informatie, ook over aanmelding als ruiter of vrijwilliger,
vindt u op www.prinsesmaximamanege.nl

De Dolderse

Torteltuin
Stichting belangenvereniging Kinderen en Jeugd
Den Dolder Zuid (Torteltuin)

Genieten van diverse vormen
van paardensport:

paardrijden, mennen,

huifbed rijden,
hippotherapie en logopedie.

De Dolderse Torteltuin is een prachtig stukje natuur met een
gezellig kinderspeelplein midden in Den Dolder (Zuid). Het
gebiedje tussen de Hermelijnlaan-Hezer Enghweg-Eekhoornlaan
en Marterlaan is een begrip in Zeist en omstreken.
Er wordt in deze tuin veel gespeeld en er zijn in het voor- en
najaar activiteiten voor oud en jong. Tijdens opruimmiddagen
zetten buurtbewoners zich in voor snoeien, vegen en het
bijhouden van speeltoestellen. Met voor de kinderen een thema,
zoals huttenbouwen, theater of oud-Hollandse spelen. Daarna is
er altijd een buurtborrel.

prachtig stukje natuur
gezellig kinderspeelplein

activiteiten voor oud en jong

Het beheer van het plein en de toestellen van de Torteltuin is
officieel in handen van Stichting belangenbehartiging Kinderen en
Jeugd Den Dolder Zuid. Deze stichting bestaat officieel pas sinds
mei 2001, maar al in oktober 1995 zijn de eerste activiteiten gestart
en zijn de toestellen aangekocht. Destijds is via buurtacties en
sponsoring geld ingezameld voor de speeltoestellen. Stoeptegels
werden te koop aangeboden, de beroemde “pleinwijn” (die
gesponsord werd door AH) werd tegen prachtige prijzen
aangeboden en verkocht. Met enige moeite wordt sindsdien
steeds geld verzameld om het plein voor de kinderen goed en
leuk ingericht te houden.
U en uw (klein)kinderen zijn welkom!
Voor meer infomatie zie www.torteltuin.eu. Dat is de site van
de vereniging de Dolderse Torteltuin, waarvan u lid kunt worden.
Mail voor vragen met Christine Klein, klein-c10@planet.nl.
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Het Stille Hofje

begraafplaats

Aan de Pleineslaan ziet u tussen de huisnummers 66 en 68 het
toegangshek van Het Stille Hofje, dat achter de diepe tuinen
van de woningen in het bos verscholen ligt. Neemt u er vooral
eens een kijkje! Hier vinden sinds 1903 vele bewoners van Den
Dolder hun laatste rustplaats. Het is altijd een begraafplaats voor
alle gezindten geweest, ook in de decennia waarin de Hervormde
Kerk het hofje in beheer heeft gehad. Tegenwoordig is deze
particuliere begraafplaats eigendom van de Stichting Het Stille
Hofje. Begin 2007 werd een ingrijpende opknapbeurt afgerond
en kunnen er ook urnen worden bijgezet. Alleen “Doldenaren”
kunnen hier een plekje krijgen. Dat zijn de mensen die nu in Den
Dolder wonen. Maar ook mensen die er in het verleden minstens
vijf jaar aaneengesloten hebben gewoond.
Op de website www.hetstillehofje.nl vindt u het reglement van
het Hofje en meer informatie over de geschiedenis, over de
vrijwilligers die helpen alles netjes te houden, over het bestuur,
en ook een fotogalerij. Op het publicatiebord halverwege het
toegangspad vindt u ook veel informatie.
Elke 1e zondag van november om 17.00 uur is iedereen welkom
op het Hofje voor “Samen gedenken in warmte en licht”. Het
lange toegangspad is dan verlicht, er staan vuurpotten en fakkels
langs de andere paden. Koperblazers van Muziekvereniging Dr.
Engelhard spelen prachtige koralen. De namen van hen die dat
jaar zijn bijgezet worden genoemd, er worden enkele gedichten
gelezen. En er zijn héél veel graflichtjes die de bezoekers kunnen
neerzetten bij een graf waar iemand ligt met wie zij zich verbonden
voelen. Of op een monument van berkenstammetjes, bedoeld om
mensen te gedenken die elders zijn begraven of wier as ergens is
verstrooid. De lokale kunstenaars John Panders en Gera Hoogland
dragen jaarlijks bij aan de vormgeving van deze bijeenkomst.

“Samen gedenken in
warmte en licht”

Oranjevereniging

Ondernemend

Den Dolder

Den Dolder

De Oranjevereniging Den Dolder, opgericht 14 september 1936,
baseert zich op de goede relatie tussen het Koningshuis en
de Nederlandse bevolking. Ze organiseert en leidt jaarlijks, in
samenwerking met andere organisaties in ons dorp, de diverse
activiteiten rond de viering van Koninginnedag. Sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog treedt de vereniging ook op als
Comité 4 en 5 mei en organiseert de jaarlijkse dodenherdenking
in ons dorp. Ze ondersteunt tegenwoordig ook projecten ten
behoeve van vredeseducatie op de plaatselijke basisscholen. Hebt
u sympathie voor ons werk, meld u dan aan als lid of donateur.

In 2006 hebben ondernemers in Den Dolder de handen ineen
geslagen en een vereniging opgericht met de naam Ondernemend
Den Dolder.Van onze vereniging zijn bijna alle winkeliers lid. Door
ons te groeperen hebben we meer greep gekregen op de plannen
van de gemeente omtrent het sluiten van de spoorwegovergang.
Wij hebben onder andere voor elkaar gekregen dat, voordat de
spoorwegovergang wordt gesloten, eerst de omrijroute wordt
gerealiseerd.Voorts verlichten wij met een financiële bijdrage van
Remia en Stichting Altrecht ieder jaar rond de feestdagen het hele
winkelcentrum, waar dan ook een grote kerstboom staat. Wij
vergaderen circa driemaal per jaar en hebben als streven om van
Den Dolder een ideaal winkeldorp te maken met goede tot zeer
goede parkeerfaciliteiten.Wij zien u graag in één van onze winkels
en we hopen dat u met veel plezier in Den Dolder woont.

Correspondentieadres:
Paltzerweg 156, 3734 CN Den Dolder,
tel: 030-228 41 04.

Informatie: Edwin Kotkamp, edwin@stichtsemakelaar.nl

Diverse activiteiten
rond de viering van

Koninginnedag.

Beheerder Marinus van den Brink is bereikbaar op 06-50600292.
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Tuinvereniging

Eigen Oogst

Het Dolderse moestuinencomplex van de Vereniging Eigen Oogst
ligt net ten noorden van de bebouwde kom aan een zijlaantje van
de Dolderseweg. Zorginstellingen Reinaerde en Altrecht zijn de
oostelijke buren, Golfclub Lage Vuursche ligt aan de andere kant
van dat laantje en aan de zuidkant kijken we uit op een grote
weide met enkele paarden en Schotse Hooglanders.
Op kavels van meestal 100 m² kweken we hier groenten en bloemen
voor eigen gebruik, op de “kouwe grond” of in lage kweekbakken
onder glas. Er mogen geen huisjes, kassen of andere opstallen op
het complex gebouwd worden. Wel is een eigen terrasje mogelijk
om na gedane arbeid, zittend op een stoeltje, lekker uit te rusten.
In loods De Windhoos drinken we gezamenlijk koffie en kan
geschuild worden bij slecht weer.
Elk jaar komen er in januari wel enkele kavels van 50 m² beschikbaar
voor nieuwe leden. Het eerste jaar op dat halve kavel geldt als
proefjaar voor zowel de nieuwe tuinder als de vereniging. Vindt
u het echt leuk en valt het vele werk (bemesten, wieden, zaaien,
weer wieden, oogsten, steeds wéér wieden en aan het eind van
het seizoen alles opruimen) u niet tegen, dan kunt u overstappen
naar een volledig kavel van 100 vierkante meter.
Tuincommissielid Jeanne Bus (tel. 030-2293860) kan u nader
informeren. Zij heeft ook een fraai fotoboek ter inzage van het
tuinencomplex door de seizoenen heen.

Op kavels van meestal 100 m²

kweken we hier groenten en
bloemen voor eigen gebruik.

Vrijwillige

Brandweer
Wist u dat er in de gemeente Zeist twee brandweerkazernes
staan? Naast de hoofdpost in Zeist is in het noordelijke deel
van de gemeente Zeist blusploeg Den Dolder gehuisvest in een
voormalig badhuis aan de provinciale weg (bij de hoofdingang van
de WA hoeve). Post Den Dolder beschikt over een tankautospuit
(de 722). Op dit moment zijn er 15 vrijwilligers actief. Omdat
er na een alarmering voor een brand of ongeval binnen een
bepaalde tijd een brandweerauto ter plaatse moet zijn, is deze
post noodzakelijk. Het verzorgingsgebied van post Den Dolder
beslaat grofweg heel het Zeister grondgebied ten noorden van
de Amersfoortseweg. In dit gebied liggen veel zorginstellingen,
industrie, een spoorlijn, diverse bos- en heidegebieden en
uiteraard een fors aantal woningen. Gemiddeld verwerkt de ploeg
ongeveer 200 meldingen per jaar. Naast het optreden binnen
het eigen verzorgingsgebied komt het voor dat de ploeg ingezet
wordt voor bijstand in de buurgemeenten of in de regio Utrecht.
Wanneer er bij een grote brand meerdere voertuigen nodig zijn.
Naast het normale brandweerwerk is ploeg Den Dolder opgeleid
om bijstand te verlenen met specialistisch hulpverleningsmateriaal
in de regio. Nog een regionale taak is het leveren van een
blusploeg bij de inzet met een zogenaamde dompelpomp. Bij
incidenten in de regio waarbij veel water nodig is kan deze pomp
opgeroepen worden en gaat ploeg Den Dolder mee om de pomp
te bedienen. Om voldoende geoefend te blijven wordt er bijna
iedere maandagavond geoefend.
Al met al een behoorlijk omvangrijk en afwisselend takenpakket
waarbij we best nog wat hulp kunnen gebruiken!

Gemiddeld verwerkt de ploeg
ongeveer 200 meldingen
per jaar.

Heeft u interesse voor een functie bij de brandweer neem dan
contact op met de kazerne van Zeist, tel. 030-6987883.
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Jeugdbrandweer
De jeugdbrandweer Zeist bestaat uit acht leden. Ook hebben we
een aantal leiders die ons begeleiden met alles wat we doen en
die ons natuurlijk zoveel mogelijk proberen bij te brengen. De
oefenavonden vinden vooral in de brandweerkazerne van Den
Dolder plaats. Elke woensdagavond komen we bij elkaar om te
oefenen voor wedstrijden, deze oefenavonden zijn van 19.00 uur
tot 21.00 uur. Op deze oefenavonden behandelen we meestal
eerst de theorie die we daarna in praktijk brengen. Ook doen
we mee aan wedstrijden waarin we het opnemen tegen andere
jeugdbrandweerkorpsen uit de regio Utrecht.
De Jeugdbrandweer Zeist heeft de beschikking over een eigen busje,
de 49737. Dit voertuig gebruiken we om naar de oefenavonden
en de wedstrijden te gaan. Naast de 49737 gebruiken we voor
wedstrijden met hogedruk-pompen het blusvoertuig 49714.
Deelname aan de jeugdbrandweer kost niets, omdat de begeleiding
op vrijwillige basis wordt gedaan door de jeugdleiders. Overige
kosten, zoals van kleding, worden gedekt door het regionale
budget voor de jeugdbrandweerkorpsen. Na het bereiken van de
leeftijd van 18 jaar is het mogelijk om door te stromen naar de
blusploeg die uitrukt bij echte incidenten. Om echt ingezet te
worden bij brand moet er dan eerst nog wel een cursus gevolgd
worden van ongeveer een jaar.
Heb jij interesse voor een functie bij de brandweer neem dan
contact op met de kazerne van Zeist, tel. 030-6987883.

Zeist
Deelname aan de jeugdbrandweer

kost niets, omdat de begeleiding
op vrijwillige basis wordt
gedaan door de jeugdleiders.

Wijkteam Den Dolder,

Huis ter Heide, Bosch en Duin
Het Wijkteam is voor u de vooruitgeschoven post van vier
belangrijke partners van Wijkgericht Werken: de gemeente, de
politie, het welzijnswerk en de woningcorporaties. Met u samen
werkt het Wijkteam graag aan een wijk die schoon, heel, veilig en
sociaal is.
Wijkinitiatief
U kunt als bewoner van Den Dolder invloed uitoefenen op de
leefbaarheid en veiligheid van uw leefomgeving. Dat kan door het
indienen van initiatieven. Er zijn al meerdere bewonersinitiatieven
door het Wijkteam goedgekeurd en met een financiële bijdrage
gerealiseerd. Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk, neem
dan contact met ons op.

Met u

samen werkt het Wijkteam
graag aan een wijk die schoon,
heel, veilig en sociaal is.

Wijkschouw
Het Wijkteam houdt regelmatig een wijkschouw. Dat betekent
dat wij de wijk ingaan om bepaalde locaties nader te bestuderen
en zo nodig te verbeteren. Tijdens de wijkschouw worden ook
bewoners betrokken als deskundigen in hun wijk. Aan de hand
van de wijkschouw kunnen wij een prioriteitenlijst opstellen,
zodat voor iedereen duidelijk wordt wat noodzakelijk is om de
leefbaarheid te verbeteren of te behouden. Wanneer wij de wijk
ingaan, zullen we dat tijdig aankondigen, zodat u zich kunt melden
om met ons mee te lopen. Uw rol is echt belangrijk.
Wijkspreekuur
Elke donderdagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur kunnen bewoners
terecht in het Dienstencentrum Pelita aan de Dr. Ramaerlaan 2 in
Den Dolder. Hier kunt u een lid van het Wijkteam spreken.
Telefonisch kunt u contact opnemen met het Wijkteam via
nummer (030) 27 406 35 of bellen naar één van de wijkteamleden.
Kijk hiervoor naar de contactenlijst op blz.29.
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Tot gauw
U hebt nu een indruk van wat Den Dolder allemaal te bieden
heeft aan kinderen en volwassenen. Een heleboel! Maak gebruik
van deze mogelijkheden. Dat helpt u om mensen te leren
kennen en om te profiteren van het goede sociale klimaat in uw
woonomgeving.
Wij hopen u gauw te ontmoeten bij één van de vele activiteiten
in ons dorp.

Contactlijst
Organisatie					

Contactpersoon		

Atelier Den Dolder					
Loes Sholman		
Belangenvereniging Den Dolder			
Jan Scherphuis		
Brede School					
Wendy Bosma		
BS de Kameleon					
Marlou van Eekelen		
BS de Montesorri					
Marjolein Akkermans
DJOIN						
Esther van Haarlem		
DOSC						
Sophia Broerse		
Historische vereniging				
Dick van Lier		
Jongerencentrum de Kameel				
Ritish Debisarun		
Peuterspeelzaal het Locomotiefje			
Monique Bakema		
Loods 21						
John Panders		
Maria Christina Kerk				
Rein van Dijk		
Muziekvereniging Dr. Engelhard			
Evert Kok		
Ondernemend Den Dolder				
Edwin Kotkamp		
Oranje vereniging					
Jan Scherphuis		
Pelita						
Tineke Eelkema		
PCOB						
Piet Bikker		
Prinses Maxima Manege				
Maria Scheltens		
St. belangenvereniging kinderen en jeugd DDZ		
Christine Klein		
Het Stille Hofje					
Marinus van den Brink
Tamar muziektheater 				
Anita van Soest		
Toneelvereninging Onder Ons			
Jan van Buren		
Tuinvereniging Eigen Oost				
Jeanne Bus 		
Vrijwillige Brandweer				
Eric Vos			
Jeugd Brandweer				
Roderick van Tilburg
			
Wijkteam Den Dolder							
Gemeente Zeist, Wijkmanager			
Arjan Waijenberg		
Woningbouwver. de Kombinatie			
Consulent Leefbaarheid
Stichting MeanderOmnium, (Jongeren) Opbouwwerk
Ritish Debisarun		
Politie Utrecht district Binnensticht, Wijkagent		
Wijksecretariaat Zeist

Telefoonnr.

Website

06-14211084
030-2284104
030-6976733
030-2258566
030-2258384
06-52523309
06-54362048
030-2284505
030-2283142
030-2258663
06-17397611
030-2281589
06-53416434
030-2291379
030-2284104
030-2250258
030-2280023
030-2299422
06-51828480
030-2288252
030-2283485
030-2283440
030-2293860
030-6987883
030-6987883

loes55@casema.nl
www.dendolder.net
w.bosma@meanderomnium.nl
www.kameleondendolder.nl
www.omsdendolder.nl
www.djoin.nl
www.dosc.nl
www.historischeverenigingdendolder.nl
www.jcdekameel.nl
m.bakema@meanderomnium.nl
www.loods21.nl
rein@arvandijk.demon.nl
www.mv-engelhard.nl
edwin@stichtsemakelaar.nl
j.scherphuis@hetnet.nl
pelita@meanderomnium.nl
pbikker4@zonnet.nl
www.prinsesmaximamanege.nl
www.torteltuin.eu
www.hetstillehofje.nl
www.tamarmuziektheater.nl
www.onderons-dendolder.nl
ajm.bus@kpnmail.nl
www.zeist.brandweer.net
www.jeugdbrandweerzeist.nl

030-2740635
030-6987869
030-6936600
030-2283142
0900-8844

www.zeistwijkgericht.nl
www.zeist.nl
www.kombinatie.nl
www.meanderomnium.nl
www.politie.nl

Colofon
Voel je WELKOM in Den Dolder! is tot stand gekomen in samenwerking met de verenigingen en organisaties in Den Dolder.
Coördinatie: Belangenvereniging Den Dolder en Wijkteam Den Dolder.
Editie 2011.
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Deze brochure is financieel mogelijk gemaakt door:

